Nieuwsbrief
Maart-april 2018

Beste ouders / verzorgers,
We hebben kunnen genieten van de Paasdagen. Vorige week hebben alle kinderen
genoten van het “voorjaarsontbijt” op donderdag 29 maart.
Wat een mooi versierde dozen kwamen er in de groepen te staan met een heerlijk
ontbijt voor ieder kind en leerkracht. De sfeer in de school was heel prettig en de kinderen hebben genoten.

Na het ontbijt heeft het team een voorjaarsverhaal op het podium uitgebeeld. En zo
te zien op de foto hieronder hebben ze allemaal toneeltalent. Mooi om van een afstand te zien dat de kinderen ook genieten van de leerkrachten die iets uitbeelden op
het podium. En dat de kinderen zonder toezien van de leerkrachten (want die stonden op het toneel) aandacht hebben voor wat er op het podium gebeurt. Chapeau!
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Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen hebben we een voortgangsgesprek met de inspecteur gehad. We zijn nog steeds hard aan het werk om de onderwijskundige ontwikkelingen voort te zetten. Met de verbeterplannen als uitgangspunt
wordt er stapsgewijs en structureel aan de verbeterpunten gewerkt.
Tijdens het voorgangsgesprek was ook Jonna Merkx aanwezig van het bestuur. De
inspecteur heeft aangegeven dat, ondanks de wisseling van directie, hij ziet dat er
goede stappen gezet worden.
Het herstelonderzoek vindt plaats op donderdag 14 juni. We hopen dan van de beoordeling “zeer zwak” af te zijn. Het zal niet meteen een “voldoende” worden, daar
hebben we nog meer tijd voor nodig.
Tijdens de studiedagen zijn de leerkrachten met elkaar aan het werk om de onderwijsverbeteringen voor elkaar te krijgen en ook te zorgen voor het borgen van de ingezette verbeteringen. Daarbij worden ze volop begeleid door expertise van een
leesbevorderings- en rekendeskundige. Afgelopen week zijn enkele leerkrachten geobserveerd tijdens de rekeninstructie. Daarna zijn ze in gesprek gegaan hoe we het
rekenonderwijs op de Regenboog nog betere invulling kunnen geven. Daarbij wordt
ook rekening gehouden met Passend Onderwijs. Wat hebben leerlingen nodig om
zich op de Regenboog te ontwikkelen!? Lang niet alle kinderen ontwikkelen zich immers op dezelfde manier of leren op dezelfde manier. Door differentiatie in de groep
proberen we hier zo veel mogelijk rekening mee te houden.
Soms doen we grotere aan passingen in ons onderwijs, door de ondersteuning die
we krijgen of in ons aanbod.
Als mooi voorbeeld; we maken o.a. gebruik van een Tolk. Tijdens het toneelstuk van
de leerkrachten afgelopen donderdag was de tolk aanwezig en konden alle kinderen
van de school zien hoe het verhaal er in gebarentaal uitzag. Mooi dat we op die manier twee vliegen in een klap slaan. Voor een leerling met een gehoorbeperking kunnen we er toch voor zorgen dat hij alles meekrijgt. Daarnaast zien en leren de andere
kinderen dat we niet allemaal op dezelfde manier leren en dat we echt verschillend
zijn. Zonder dat er iemand zielig is. Wist u dat er meerdere leerlingen bij ons op
school zitten die een gehoorbeperking hebben? De leerkracht draagt een soort microfoon bij zich zodat de leerling de leerkracht beter kan verstaan.
Ook dit zijn ook ontwikkelingen waar we trots op zijn.
Op vrijdag 6 april is er “open ochtend” op de peuterspeelzaal “de Kleurfontein”. Voor
veel nieuwe ouders is het lastig om een goede keuze te maken voor de school van je
kind. Door ook de nieuwe ouders in de gelegenheid te stellen om een kijkje te komen
nemen en de sfeer in de school te proeven, hopen wij hen te helpen bij deze soms
lastige beslissing.
Tijdens deze open ochtend kunnen belangstellenden ook een kijkje komen nemen in
de onderbouwgroepen.
Het aantal aanmeldingen in de onderbouw loopt inmiddels gestaag door. Fijn om te
merken dat nieuwe ouders ons goed weten te vinden en zich in de onderbouw helemaal thuis voelen.
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12 januari jl hadden we een “koffieochtend” voor ouders. Tijdens deze koffieochtend
hebben we gesproken over de Regenboog. Wat verwachten we van elkaar en hoe
gaan we verder voor en met de Regenboog. Graag willen we weer met u aan een
koffietafel zitten om over de voortgang van de Regenboog te praten. Ook beantwoorden we deze ochtend vragen over de ouderbijdrage.
Daarom nodigen we u graag uit voor de
Koffieochtend, donderdag 12 april, 08.40 uur
U bent van harte welkom.

20 april Koningsspelen op school. Op deze dag maken we gebruik van een
continurooster. De kinderen eten, tussen de middag, op school. De kinderen hoeven
alleen hun “10 uur-hapje” mee te nemen. Tussen de middag krijgen alle kinderen
pannenkoeken op school te eten.
De kinderen zijn dan om 14.00 u vrij.

Renata en Judith
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Personeel
In onderstaand bericht kunt u lezen over het “deeltijd vertrek” van Rianne Wirl, onze
Intern Begeleider. Wij zijn blij dat Rianne nog wel aan de Regenboog verbonden blijft
en op die manier ook onze nieuwe collega Liepie van Nus kan gaan inwerken. Liepie
stelt zich ook aan u voor.

Beste ouders en kinderen,
Per 1 april heb ik een nieuwe baan bij Windesheim Zwolle. Ik zal daar aan het werk
gaan als intervisiebegeleider en docent op de Pabo. Dat betekent voor mij dat ik een
keus heb moeten maken met betrekking tot mijn werk op de Regenboog. Ik heb het
de afgelopen anderhalf jaar erg naar mijn zin gehad op de Regenboog. Het is hard
werken, maar we hebben als team ook veel successen geboekt. Ik wil dan ook heel
graag onderdeel blijven uitmaken van de verbeterslag van de Regenboog en zal dan
ook 1 dag verbonden blijven aan de Regenboog. Vanaf volgende week zullen jullie
mij op de woensdag nog zien en ben ik gewoon nog te bereiken op hetzelfde mailadres.
Groeten Rianne

Beste ouders/verzorgers van De Regenboog,
Graag wil ik me via dit stukje aan u voorstellen: mijn naam is Liepie
van Nus en na de meivakantie mag ik starten als intern begeleider
op De Regenboog. Ik ben 44 jaar en ik woon samen met Ruud en
mijn zoon en dochter in Lelystad.
Ik heb de afgelopen 18 jaar in het onderwijs in Almere gewerkt,
waarbij ik voornamelijk les heb gegeven aan kinderen in de leeftijd
van 10 tot en met 14 jaar. Afgelopen jaar ben ik gestart met de
studie voor intern begeleider, omdat ik een volgende stap wilde
zetten in mijn loopbaan in het onderwijs.
Als intern begeleider zal ik me de komende tijd voornamelijk gaan richten op de kennismaking met de school en de collega’s, de verbeterplannen en mij rol hierin, samenwerking en de vervolg stappen die gezet gaan worden in het zorgbeleid op De
Regenboog. Om ervoor te zorgen dat er een goede doorgaande lijn blijft op het gebied van zorg zal ik tot de zomervakantie op woensdag met Rianne Wirl gaan samenwerken.
Tijdens het voorjaarsfeest heb ik kennis gemaakt met alle groepen op De Regenboog en ik was onder de indruk van de sfeer en het enthousiasme op school.
Mocht u persoonlijk willen kennismaken dan bent u welkom; ik ga op maandag,
woensdag en donderdag werken. Ik heb er ontzettend veel zin in!
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Lucky Wheels

Op initiatief van een van de ouders van groep 7 hebben wij Luuk op bezoek gehad.
Luuk zit al jaren in een rolstoel maar hij is verre van zielig. En dat is meteen een van
de boodschappen die hij in zijn indrukwekkende verhaal had zitten. De kinderen van
de groepen 7 en 8 hebben muisstil (ja echt, dat kunnen ze best!) naar het heftige en
inspirerende verhaal van Luuk geluisterd. Er zijn door veel kinderen en zelfs door
een enkele juf wat traantjes weggepinkt. Het was een verhaal van tegenslag en
doorzettingsvermogen. Van kracht en levenslust. Van er voor gaan en zelf verantwoordelijkheid nemen, een verhaal over respect. Geen zielig verhaal, verre van dat.
Daarna hebben de kinderen in de gymzaal zelf kunnen ervaren hoe het is om blind te
vertrouwen en om je in een rolstoel te bewegen. Een ochtend vol wijze lessen en
mooie momenten om samen te delen.

Ouderbijdrage Update
U heeft ze vast overal zien hangen in de school: de thermometers voor de ouderbijdrage. We gaan de goede kant op. Er zijn zelfs groepen waar al meer dan 70% van
de ouders de bijdrage hebben betaald. Heeft u vragen over de ouderbijdrage of kunt
u deze vanwege persoonlijke omstandigheden niet betalen, dan nodigen wij u van
harte uit om bij de directie langs te gaan.

Kinderraad TSO
Op de Regenboog is de kinderraad van de overblijf van start gegaan. Als eerste heb
ik uitleg gegeven over de kinderraad; Wat is het precies en wat doen we zoal.
Vervolgens konden kinderen zich bij mij aanmelden om
deel te nemen aan de kinderraad. De kinderen waren
erg enthousiast en veel hadden zich dan ook meteen
aangemeld. Het aantal aanmeldingen was te groot dus
er moesten een aantal afvallen. Ik heb samen in overleg met de betreffende leerkrachten gekeken naar wie
een geschikte persoon is om als afgevaardigde van de
klas zitting te nemen in de kinderraad. Vervolgens heb
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ik alle aangemelde kinderen persoonlijk verteld wie er voor de kinderraad zijn gekozen.
Inmiddels hebben we het eerste overleg gehad. De kinderen waren goed voorbereid en hadden punten en ideeën op papier gezet, ze nemen hun taak als lid van de
kinderraad erg serieus. Het was een leuk en nuttig overleg, we hebben veel dingen
kunnen bespreken.
We hebben het volgende afgesproken:
*We voetballen alleen op de twee voetbalvelden en op het basketbalplein. (dus niet
op het schoolplein)
*Op het basketbalplein mag niet gefietst en gestept worden.
Wat gaan we aanschaffen:
*Voetballen
*Pionnen
*Stoepkrijt
*Stoepkrijtmandala’s
*Brickgame
Wat voor activiteiten gaan we doen:
De kinderen zijn blij met de activiteiten die binnen worden aangeboden, ze zouden
het leuk vinden om een keer een LEGO wedstrijd te doen. Het lijkt de kinderen ook
leuk om ook buiten verschillende activiteiten te doen zoals een stoepkrijtwedstrijd of
pannekoektikkertje.
*Datum volgende kinderraad : maandag 14 mei
Cora Hofstra TSO

Belangrijke data
12 april

Alle leerlingen om 12.00 uur vrij.
Team heeft studiemiddag

12 april

Koffie ochtend voor de ouders 08.40 uur

20 april

Koningsspelen, continurooster alle leerlingen om 14.00 vrij

27 april t/m 13 mei

Mei vakantie
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